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เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง 

อาจารย์พิเศษบัณฑติศึกษาประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 

1.  ชื่อ-สกุล       รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  พรหมมาพันธุ์ 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ ระดับ 9  
3.  ต าแหน่งทางบริหาร/ต าแหน่งปัจจุบัน       รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน 
4.  สถานที่ติดต่อ   

ที่ท างาน      สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   โทรศัพท์     02 504 8559 
Email:  boonsri.pro@stou.ac.th ,  dr.boonsri@gmail.com 

5.  คุณวุฒิการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
ปริญญาตรี นศ.บ. 

(เกียรตินิยม) 
หนังสือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2519 

ปริญญาโท ค.ม. วิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2521 

ปริญญาเอก กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2529 

 

6. สาขาวิชา/เรื่องท่ีเชี่ยวชาญ 
 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

7. ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์สอนระดบับัณฑิตศึกษา (ถา้มี) โปรดระบุ รายวชิา/ชุดวชิา หลักสูตร 
 1)  เป็นอาจารยส์ัมมนาเสริมชุดวิชาการวิจัยและสถิตทิางการศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา    
         สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
      2)  เป็นอาจารยส์ัมมนาเสริมชุดวิชาวิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา    
         สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
      3)  เป็นอาจารยส์ัมมนาเสริมชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการสอน แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา    
         สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
      4)  เป็นอาจารยส์ัมมนาเสริมชุดวิชาการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ แขนงวชิาการวัดและประเมินผล 
         การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   
8. รายละเอียดในการแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่เปน็ 

 ผู้เขียนเอกสารการสอน ชุดวชิา  
 อาจารย์สัมมนาเสริม/เข้ม ชุดวชิา  
 อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วทิยานิพนธ์/การศึกษาค้นควา้อิสระ 
 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาคน้คว้าอิสระ 
 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ  

9.   ผลงานทางวชิาการ จ านวน     18                                                เร่ือง 
ล าดับที ่ ชื่อเร่ือง 

สบฑ.อบ 001 
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หนังสือ/ต ารา  จ านวน       6     เร่ือง 

1. บุญศรี  พรหมมาพันธุ์. (2557). การวิจัยทางสังคมศาสตร์: การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ.     
         นนทบุรี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

2 บุญศรี  พรหมมาพันธุ์. (2557). การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการประเมินองค์กรและบุคลากร.   
         ในประมวลสาระชุดวิชาการประเมินองค์กรและบุคลากร. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์    
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

3 บุญศรี  พรหมมาพันธุ์. (2557). การเขียนรายงานผลการประเมินองค์กรและบุคลากร.  ใน 
         ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินองค์กรและบุคลากร. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์    
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

4 บุญศรี  พรหมมาพันธุ์. (2555). การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน ในประมวลสาระชุดวิชาวิธี 
          วิทยาการประเมินทางการศึกษา. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
          นนทบุรี.       

5 บุญศรี  พรหมมาพันธุ์. (2554). การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร ในเอกสาร 
          การสอนชุดวิชาการประเมินหลักสูตร. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์                
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.     

6 บุญศรี  พรหมมาพันธุ์. (2554). การพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนา 
           เครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   
             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.           

 
ล ำดับที ่ ชื่อเรื่อง 
ผลงำนวิจัย  จ ำนวน        6        เรื่อง 

1. บุญศรี พรหมมาพันธุ์, และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. (2557). การศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียน 
        การสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วม 
         โครงการยกระดับสู่มาตรฐานสากล. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

2 บุญศรี พรหมมาพันธุ์, และคณะ(2556). การศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิชา 
        ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน สังกัดส านักงาน 
         เขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

3  บุญศรี พรหมมาพันธุ์. (2554). การสังเคราะห์งานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับการวัดและ 
          ประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.           

4 บุญศรี  พรหมมาพันธุ์ และคณะ.(2553). การลาออกกลางคัน การคงอยู่และการเพิ่มจ านวนนกัศึกษา      
        ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
           นนทบุรี.           

5 บุญศรี  พรหมมาพันธุ์ และคณะ.(2552). การพัฒนาชดุการเรียนการสอนระบบทางไกลเร่ืองการวัด 
          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.           
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6 บุญศรี  พรหมมาพันธุ์ และคณะ.(2552). การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท แขนงวิชาการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช.           
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.     

 
 
บทควำม  จ ำนวน   6 เรื่อง 

ระดับกำรเผยแพร่ 
ชำติ นำนำชำติ 

1. บุญศร ีพรหมมาพันธุ์. (2558). การเรียนการสอนวิชา 
   ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน  
    โรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
    พ้ืนฐาน. วารสารสโุขทัยธรรมาธิราช, 28, ฉบับที่ 2, 91-106. 

     √  

2.  บุญศรี พรหมมาพันธุ์. (2558). เทคนิคการแปลผลคอมพิวเตอร์ 
     การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการวิจัย. วารสารศึกษาศาสตร์,  
     8, ฉบับที่ 2, 24-40. 

      √  

3 บุญศรี พรหมมาพันธุ์, และ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. (2557). การ 
      ศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
      วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วม 
       โครงการยกระดับสู่มาตรฐานสากล. วารสารศึกษาศาสตร์,  
       7, ฉบับที่ 2, 72-85. 

     √  

4 บุญศรี พรหมมาพันธุ์. (2557). The Dropout Rate,  
  Retention and Increased Enrollment of Graduate  
   Students: A Case Study of Sukhothai Thammathirat  
  Open University in Thailand. ASEAN Journal of Open  
  and Distance Learning (AJODL), 6, No. 1, 66-77. 

      √ 

5 บุญศรี พรหมมาพันธุ์. (2557). การสังเคราะห์งานวิจัยจาก 
  วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   
  วารสารศึกษาศาสตร์, 7, ฉบับที่ 1, 38-50. 

     √  

6 บุญศรี  พรหมมาพันธุ์ และศศิกาญจน์  ทวิสุวรรณ.(2554).  
       การลาออกกลางคัน การคงอยู่และการเพิ่มจ านวนนักศึกษ      
        ระดับปริญญาโท วารสารศึกษาศาสตร์, 4, ฉบับที่ 1, 71- 
       86.  
 

     √  

หมำยเหตุ  โปรดกรอกข้อมูลในรูปแบบกำรเขียนบรรณำนุกรมแบบ APA 6th Edition  
 
 
 
 


